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Giriş 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi  

• Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi 1982 yılında kurulduğunda temel öğretim malzemeleri uzaktan eğitim 
tekniklerine göre hazırlanmış ders kitapları, televizyon eğitim programları ve çeşitli illerde akşamları ve hafta sonları 
düzenlenen yüz yüze akademik danışmanlık derslerinden oluşmaktaydı. Bu sistem ayrıca illerde aynı anda 
düzenlenen merkezi sınavlar ile yine illerdeki bürolar aracılığıyla sunulan öğrenci işleri hizmetleriyle 
desteklenmekteydi. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle ders kitapları ve televizyon programları gibi kitle 
iletişim araçlarının yanı sıra bilgisayarın da uzaktan öğrenmede kullanılması için çalışmalar yapılmasına gereksinim 
duyulmuştur. Bu amaçla BDE Birimi kurulmuş ve 90’lı yıllar boyunca BDE projeleri gerçekleştirilmiştir. 

BDE Birimi 

• Anadolu Üniversitesinde BDE yazılımlarının tasarımı ve geliştirilmesi; kitap tasarım birimi, test araştırma birimi, 
televizyon yapım merkezi, konservatuvar ve BAUM gibi Açıköğretim Fakültesinin ve üniversitenin diğer birimleri ile 
diğer üniversitelerdeki öğretim elemanı konu uzmanlarının ve editörlerin yoğun desteğiyle gerçekleştirilmesine 
rağmen BDE Birimi planlama, yapım ve koordinasyon sürecinin merkezinde olagelmiştir. Bu nedenle Açıköğretimde 
e-Öğrenmenin gelişimi aynı zamanda bir ölçüde Açıköğretim Fakültesi BDE Biriminin de tarihidir. 

Araştırmanın Kapsamı 

• Bu araştırmada Anadolu Üniversitesi açıköğretim sisteminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim ve öğrenmede 
kullanımının 90’lı yıllardaki tarihsel gelişimi; nedenleri, kaynakları, boyutları, çıktıları ve etkileri gibi değişik açılardan 
ele alınmış ve bu gelişimin dinamikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu dönem incelenirken MEB’nın BDE projeleri, 
çokluortamın doğuşu ve gelişimi, eğitim yazılımlarının geliştirilmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlara da yer 
verilmiştir. 



Bilgisayar Destekli Eğitim Dönemi 

Türkiye’de bilgisayarlaşma 

• İş dünyası için 1980’lerin başında yaygınlaşmaya başlayan kişisel bilgisayarlar 
Türkiye’deki kurumlara 1980’lerin ikinci yarısından itibaren girmeye başlamıştır. 
Anadolu Üniversitesi’ndeki ilk kişisel bilgisayarlar 1986 yılında IBM firması tarafından 
hibe edilen, diski bulunmayan çift disketli IBM PC’ler olmuştur. O dönemde yayınlanan 
“Bilgisayar Dergisi”nin verilerine göre, 1987 sonunda 25.000 civarında olan toplam 
bilgisayar sayısı, 1988 sonunda 40.000’e yükselmiştir.  

Öğretimin bilgisayarla desteklenmesi 

• Kişisel bilgisayar alanındaki bu gecikmeye rağmen, bilgisayarın kendisine ve üzerinde 
çalışan yazılımlara yönelik eğitimlerin yanı sıra, bilgisayar aracılığıyla diğer alanlardaki 
öğretimin de desteklenebileceği düşüncesi ülkemizde daha o dönemde ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu düşüncenin uygulamaya konulan sonuçlarından birisi de Açıköğretim 
Fakültesi bünyesinde kurulan BDE Birimidir. BDE Birimi 1990’larda Türkiye’de 
bilgisayarın eğitimde kullanımının öncülüğünü üstlenmiş, Açıköğretim Fakültesi ve MEB 
bünyesinde önemli projelerin gerçekleştirilmesinde rol almıştır. 



BDE Biriminin Kuruluşu 

İlk Uygulamanın Geliştirilmesi 

• Açıköğretim Fakültesi’nde bilgisayar destekli eğitimle ilgili uygulamaya yönelik ilk çalışmalar 1989 yılında Doç. Dr. B. Fethi 
Şeniş’in akademik ilgisi ve eğitim senaryosu yazma denemeleri ile başlamıştır. Fethi Şeniş’le biraraya gelen Öğr. Gör. 
Cemalettin Taşçı’nın vizyoner görüşleri ve Arş. Gör. Mehmet Emin Mutlu’nun teknik desteğiyle bilgisayar destekli eğitimle ilgili 
ilk uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamaların ilki o dönemin sunum hazırlama programlarından birisi olan IBM Storyboard 
ile hazırlanan “Dört Zamanlı Motor” animasyonuydu. Siyah beyaz ve gri tonlarla hazırlanan bu animasyon grafik ekranlı kişisel 
bilgisayarların ilk kez ortaya çıktığı o dönemde seyredenler üzerinde çok etkili olmuştu. Bu animasyon Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Sinan Bozok, Dekan Prof. Dr. Semih Büker ve Rektör Yılmaz Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e sunulduğunda oldukça ilgi çekti ve 
öğrencilerin kişisel bilgisayarlar yardımıyla öğrenebileceklerine yönelik görüş üniversitede kabul görmeye başladı.  

İzleyen uygulamalar 

• Ardından bir cismin düzgün doğrusal hareketini kullanıcının girdiği hız ve zaman parametreleri doğrultusunda canlandıran bir 
yazılım geliştirildi. Ayrıca bir cismin eğik atışını kullanıcının girdiği kuvvet ve eğim açısı gibi parametrelerle değiştirebilen ve 
canlandıran bir yazılım daha hazırlandı. Bu sanal fizik deneyi yazılımlarının her ikisi de DOS işletim sistemi üzerinde çalışan 
Microsoft Quick Basic ile renkli grafik ekran kullanacak şekilde hazırlanmıştı. Bu yazılımlar üniversite yöneticilerini olduğu 
kadar üniversiteye gelen üst düzey ziyaretçileri de etkilemiş ve Üniversite’nin o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
çalışmaları başlatılan MEB BDE Projesine katılması konusunda teşvik edici olmuştur. 

Birimin Kurulması 

• 1989 sonbaharında Fethi Şeniş, Cemalettin N. Taşçı ve yarı zamanlı destek veren Mehmet Emin Mutlu’nun yanı sıra dokuz kişi 
daha üniversitenin bir vakıf şirketi olan ETAM A.Ş. bünyesinde işe alınarak Açıköğretim Fakültesinde bir BDE Birimi 
oluşturulmuştur. Ekibe katılan yeni üyelerin üçü Açıköğretim Fakültesi Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü’nden mezun,  
üçü resim-grafik alanlarında güzel sanatlar mezunu, diğer üçü ise elektronik-bilgisayar-istatistik olmak üzere teknik kökenli 
kişilerden oluşmaktaydı. Ekibin ilk çalışma ortamı o dönemdeki Açıköğretim Fakültesi binasının dördüncü katındaki 3 odadan 
oluşmaktaydı (Taşçı, 1992). 



Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilgisayar 
Destekli Eğitim Projeleri 

Okullarda bilgisayarlaşma 

• ABD’de 1970’lerde Apple mikrobilgisayarları okullara girmeye başlamış, 1980’lerin 
sonuna gelindiğinde okullarda bilgisayarlaşma büyük ölçüde tamamlanmıştı.  

Bir milyon bilgisayar 

• ABD’de okulların kendi inisiyatifleri ve özel sektörün geliştirdiği eğitim 
yazılımlarıyla yönlendirilen bu sürecin Türkiye’de devlet tarafından merkezi olarak 
gerçekleştirilmesi öngörülmüş ve dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından 
“okullara bir milyon bilgisayar” sloganıyla, MEB bünyesinde BDE hareketi 
başlatılmıştı.  

BDE ihaleleri 

• Bu hareket kapsamında MEB tarafından okullarda bilgisayar laboratuvarlarının 
kurulması ve bu bilgisayarlarda çalışacak BDE yazılımları temin etmek amacıyla 
ihaleler düzenlemeye başlanmıştır (METARGEM, 1991). 



MEB 1990 Yılı BDE Projesi 

IBM Türk Limited Şirketi’nin BDE İhalesine Katılması 

• Fizik alanındaki ilk BDE denemeleri üniversiteyi ziyaret eden IBM firması yetkililerinin ilgisini çekmiş ve 1990 yılında 
MEB tarafından açılan ihaleye katılan bilgisayar tedarikçilerinden birisi olan IBM Türk Limited firmasının ihale 
kapsamında teslim etmek zorunda olduğu BDE ders yazılımlarını Anadolu Üniversitesine yaptırma kararını 
vermesine neden olmuştu.  Etkileyici örneklerin fizik alanında gerçekleştirilmiş olması nedeniyle IBM firması da 
Ortaokul 2. Sınıfta okutulan Fen Bilgisi II dersini üstlenerek yapımı için Açıköğretim Fakültesine yönlendirmişti.  

Ortaokullar İçin Fen Bilgisi 2 Dersi 

• Bir yıl süren bu projede Fen Bilgisi II dersi 50 ünite boyunca ele alınmış ve her ünitesi 2 ders saati içerisinde 
çalışılacak biçimde tasarlanmıştı. Her ünite için kapsamlı bir eğitim senaryosu hazırlanmış, grafik tasarım, 
canlandırma yazılımları geliştirme, ekranların tasarlanması gibi süreçler BDE Birimindeki yapım ekibi tarafından 
gerçekleştirilmişti.  

Özgün tasarım 

• Her ünitede bir ön test sonrası etkileşimli canlandırmalarla ve eğitsel oyunlarla konu anlatılmakta ve aralarda 
öğrencilerin yanıtlamaları amacıyla dönütlü ara sorular sorulmaktaydı. Ders içeriği 640x480 duyarlılığında ve 16 
renkli VGA grafik ekranda sunulmakta ve yazılım fare yardımıyla kullanılmaktaydı. Belirli bir konuda öğrencinin 
dikkatini çekmek amacıyla “leylek”, öğrenciye yardım etmek amacıyla da “kaplumbağa” figürlerinden 
yararlanılmıştı. Ders tamamlandığında bir son test gerçekleştirilmekte ve öğrenciye üniteyi tekrar etmesi ya da 
izleyen üniteye geçmesi şeklinde yönlendirme yapılmaktaydı.  



MEB 1990 Yılı BDE Projesi 

IBM Linkway Yazarlık Sistemi 

• Ders yazılımı o dönemde IBM firması tarafından geliştirilmekte olan IBM Linkway isimli bir yazarlık sistemi 
kullanılarak hazırlanmış, bunun yanı sıra Microsoft Quick Basic programlama dili yardımıyla her ünite için yaklaşık 10 
adet etkileşimli-etkileşimsiz canlandırma programı yazılmıştı. Söz konusu etkileşimli canlandırma ortamlarında 
öğrenciler fare yardımıyla ekrandaki fiziksel nesneleri seçebilmekte, sürükleyebilmekte, hareket ettirebilmekte, 
küçültüp-büyütebilmekte, çoğaltıp-azaltabilmekteydiler. Öğrenciler bu fare etkinlikleriyle fiziksel olguları ekran 
üzerinde yaşayarak, deneyleri ve sonuçlarını daha kolay kavrayabilmekteydiler.  

Üniteler 

• Dersin her bir ünitesi; ders içeriği, Linkway yazılımının “runtime” bileşenleri, canlandırma yazılımları, Quick Basic 
“runtime” bileşenleri ve hatta IBM DOS işletim sisteminin “bootable” bileşenleriyle birlikte 1.44 kapasitesindeki bir 
diskete sığabilmekteydi. Böylece öğrencilerin diski olmayan bir kişisel bilgisayarda dahi bilgisayarı üniteye ait 
disketle “boot” ederek başka herhangi bir yazılım desteğine ihtiyaç duymadan çalışabilmelerine olanak sağlanmıştır. 
Ayrıca projede öğretmenler ve öğrenciler için kullanım kılavuzları da hazırlanarak teslim edilmiştir (Taşçı ve ark., 
1990). 

IBM Linkway Yazılımının Yapısının Çözümlenmesi 

• Bu dönemde Linkway yazarlık sisteminin oluşturduğu içerik dosyalarının yapısı geriye mühendislikle çözümlenmeye 
çalışılmış ve elde edilen birikimle üretim sürecinde kolaylık sağlayıcı olan LinkWay Dosyalarını Dışarıdan Düzenleme 
Programı (LIX), LinkWay Palet Dosyalarının Düzenlenmesi Programı (CP), LinkWay Resim Dosyalarının Düzenlenmesi 
Programı (PC) gibi ders yapım sürecini kolaylaştırıcı araçlar geliştirilmiştir. Bu çalışmalar BDE teknolojisiyle ilgili ilk 
AR-GE çalışmaları olmuştur (Mutlu, 1991b). 



MEB 1991 Yılı BDE Projesi 

Bakanlığın İkinci BDE İhalesi 

• 1989-1990 MEB BDE ihalesinde yapımı tamamlanıp MEB’e teslim edilen Fen Bilgisi II dersine ait BDE yazılımının önemli 
etkileri olmuştur. 1989 yazında Fizik alanındaki ilk BDE denemelerinin BDE Birimi tarafından Anadolu Üniversitesine gelen tüm 
önemli konuklara sunulan etkileyici örnekler olmasına benzer şekilde Fen Bilgisi II dersi de MEB bünyesinde aynı durumu 
yaratmıştır. IBM’in Ankara’da kurduğu örnek bilgisayar laboratuvarı ve bu bilgisayarlarda çalışan Fen Bilgisi II dersi MEB 
tarafından o dönem konuk olan yerli ve yabancı devlet büyüklerine en iyi uygulamalardan birisi olarak seyrettirilmiştir. MEB 
BDE alanındaki bu ve benzeri iyi örneklerden motive olarak, büyük bir özgüvenle, izleyen 1990-1991 öğretim yılında 5000 
ders saati yazılım üretimini de içeren dev bir bilgisayar alımı ihalesine çıkmaya karar vermiştir (METARGEM, 1991). 

Beş Dersin Yapımı 

• 1990-1991 BDE ihalesi öncekine göre geniş kapsamlıydı ve büyüklüğü nedeniyle çok çekişmeli bir ihale olmuş ve büyük 
bilgisayar firmaları devre dışı kalmıştı. Anadolu Üniversitesi ihalede bilgisayar tedarikçisi firmalardan birisi olan Kalafatoğlu 
Kompüter Teknoloji A.Ş. firmasının yükümlülüğündeki Fen Bilgisi 1, Besin Kontrol ve Analizleri, Ortaokul İngilizce 1, Ortaokul 
İngilizce 2 ve Ortaokul İngilizce 3 derslerinin toplam 200 saatlik BDE yazılımının yapımını üstlendi.   

Birimde Yeniden Yapılanma 

• Bu projenin gerçekleştirilebilmesi için BDE Biriminde hızlı bir büyümeye gidildi. 1990 yılı sonunda BDE Biriminde 40’tan fazla 
tasarımcı çalışmaya başlamıştı. Bu kadronun üç odadan oluşan fiziksel ortamda çalışması mümkün değildi. Bu nedenle 
kampüste o dönemde yapımı devam eden Enstitüler binasının ilk katı bütünüyle BDE Birimine tahsis edildi ve Mart 1991 
ayında her birisi sınıf büyüklüğünde 7 ofisi, 2 bilgisayar laboratuvarı ve iki yönetim odası bulunan yeni binaya taşınıldı. 
Odaların düzenlenmesi, herkese bilgisayar temin edilmesi, görüntü yakalama kartları ve dijital kameraların temin edilmesi, 
hizmet içi eğitimler ve AR-GE çalışmaları nedeniyle ders yazılımlarının üretimine geç başlanmıştı. BDE Birimi elemanlarının 
proje üzerinde giderek daha uzun saatler çalışmasıyla ders yazılımlarının yapımı zamanında tamamlanmış ve 1991 yılının 
Temmuz - Ağustos aylarında teslim edilerek MEB Talim Terbiye Kurulunun onayına sunulmuştur.  



Yazarlık Sistemleri Geliştirme 

Anades Yazarlık Sisteminin Geliştirilmesi 

• Bu projenin öncekinden farkı IBM gibi uluslararası bir firmanın yazılım desteğinden mahrum olunmasıydı. Bu aşama stratejik 
bir karar verilerek, Fen Bilgisi 1, Besin Kontrol ve Analizleri derslerinin IBM Linkway ile tasarlanması, ortaya çıkan ders içeriği 
dosyalarının ise BDE Biriminde geliştirilecek olan ANADES isimli “runtime” motoruyla çalıştırılması ve teslim edilmesi 
kararlaştırılmıştı. Ayrıca yapısı bu derslerden çok farklı olan İngilizce dersleri için sıfırdan bir gerçekleştirme ve çalıştırma 
sistemi tasarlanmasına ve Ortaokul İngilizce derslerinin İNGPROG adı verilen bu geliştirme ortamıyla üretilmesine karar 
verilmişti. Böylece bu proje sadece 200 saat ders yazılımı üretiminin yanı sıra üretimde kullanılacak olan iki ayrı yazarlık 
sisteminin geliştirilmesi sürecini de içermiştir.  

Ünitelerin Teslimi 

• ANADES’in geliştirilmesinde Borland Turbo C++, İNGPROG’un geliştirilmesinde ise Borland Turbo Pascal gibi dönemin ünlü 
geliştirme ortamları kullanılmıştır (Mutlu, 1991a; Yavaş, 1992). Birimin bütün yazılımcı kadrosunun yazarlık sistemi geliştirme 
çalışmalarına ağırlık vermesi nedeniyle ders yazılımlarına önceki projede olduğu gibi yoğun etkileşimli canlandırma 
eklenememiş olmasına rağmen bu projede geliştirilen yazılımların sahip olduğu görsellik ihaledeki diğer firmalara göre daha 
üst düzeyde gerçekleşmiştir. Yoğun görsellik kullanımı nedeniyle önceki projede olduğu gibi her ünitenin bir diskete 
yerleştirilmesi sonucunda proje toplam 200 disket içerisinde teslim edilmiş, Talim Terbiye Kurulunun kabul komisyonlarında 
çok daha fazla üniteden sorumlu firmaların kendi yazılımlarını toplam bir-iki disket içerisinde teslim etmeleri nedeniyle 
tartışmalar yaşanmıştır (Panel, 1991). 

MEB’in Yaşadığı sorunlar 

• MEB’in 1990-1991 ihalesi nedeniyle Anadolu Üniversitesi BDE Biriminde personel, bilgi birikimi ve teknoloji konusunda 
önemli gelişmelerin sağlanmasına rağmen MEB bu ihaleden dolayı bünyesinde ciddi sorunlar yaşamıştır. Teslim alınan 5000 
saatlik öğretici yazılım teknik ve eğitsel açıdan önemli kalite farklılıkları taşımaktaydı. Bu nedenle bu ihale kapsamında 
üretilen yazılımların çoğu kullanılamadı. Bakanlık da bu ihaleden sonra öğretici ders yazılımı alımından vazgeçmiştir (Şeniş, 
1991; Taşçı, 1991; Panel 1991). 



Uygulayıcı ve Formatör Öğretmen 
Yetiştirme Projeleri 

Öğretmenlere Hizmetiçi Eğitim 

• MEB BDE Projesi kapsamında okullara bilgisayar laboratuvarları kurma ve bu 
laboratuvarlar için öğretici ders yazılımları ürettirmenin yanı sıra aynı zamanda seçmiş 
olduğu öğretmenlere bilgisayar ve BDE konusunda hizmet içi eğitim düzenlenmesi 
amacıyla üniversitelerden destek almıştır.  

Anadolu Üniversitesinin Düzenlediği Kurslar 

• Anadolu Üniversitesi de MEB öğretmenlerine BDE formasyonu kazandırma eğitimleri 
düzenlemiş ve bu amaçla  

• 1990 Uygulayıcı öğretmen yetiştirme,  

• 1991 uygulayıcı ve formatör öğretmen yetiştirme,  

• 1992 uygulayıcı ve formatör öğretmen yetiştirme,  

• 1993 uygulayıcı ve formatör tekamül eğitimi projeleri gerçekleştirilmiştir. 

• 1990-1993 arasında yaz aylarında düzenlenen bu kurslarda yüzlerce öğretmen BDE 
konusunda eğitilmiştir (Özöğüt, 1991; Özöğüt 1992; Mutlu, 1994a) 



BDE Biriminin Açıköğretime Yönelik 
Çalışmalarının Başlaması 

Açıköğretim İçin BDE Gereksinimi 

• BDE Birimi’nin Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki kuruluş amaçlarından birisinin 
uzaktan eğitim gören Açıköğretim öğrencilerinin bilgisayar desteğiyle öğretim 
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla araştırma-geliştirme çalışmaları yapılması 
olmasına rağmen, o dönemde ülkedeki bilgisayarlaşma oranının düşük olması 
nedeniyle Açıköğretim öğrencilerine BDE uygulamaları sunmak amacıyla uygulanabilir 
bir model geliştirilememiştir.  

BDE Biriminin Durumu 

• Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında BDE Biriminin bütün insan gücü kaynağı MEB BDE 
projeleri ve BDE Eğitimlerine yönlendirilmiştir. Bu projelerde elde edilen deneyim 
Birimin teknik ve yapım bilgisinde önemli birikim sağlamıştır. MEB Projesi 
tamamlandıktan sonra 1991 sonunda BDE Biriminin personel sayısında indirime 
gidilmiştir. Ayrıca özellikle programcı kadrosundaki işçi-öğrenciler mezun olmaları 
nedeniyle birimden ayrılmaya başlamışlardır. MEB’nın BDE ders yazılımı üretimi için 
yeni ihaleler açmayacağı belli olduktan sonra BDE Birimi’nin kaynaklarının Anadolu 
Üniversitesi’nin gereksinimleri için kullanma yönünde çalışmalar başlamıştır.  



Açıköğretim Bilgisayar Destekli Eğitim 
Laboratuvarları Projesi 

Bilgisayarların Uzaktan Öğretimde Kullanılması 

• Açıköğretim Fakültesi kurulduğundan itibaren eğitimde teknoloji kullanımı konusunda öncü bir kurum olmasına rağmen, 
öğrenci sayısının çok fazla olması, öğrencilerin bütün ülkeye (hatta Batı Avrupa ülkelerine) dağılmış olması, ülkedeki 
bilgisayarlaşma oranının düşük olması gibi nedenlerle kişisel bilgisayarların uzaktan öğretimde kullanımı konusunda herhangi 
bir çalışma yapılmamıştı.  

Destekleyici Öğretim Malzemeleri 

• Bu dönemde BDE Biriminde BDE ders yazılımlarının Açıköğretim öğrencilerinin uzaktan öğretiminde nasıl kullanılabileceği 
uzun süre tartışılmış ve sonuç olarak uzaktan eğitim tekniklerine göre yazılmış ders kitapları ve televizyon programlarının 
zaten mevcut olması nedeniyle öğrencilere bu temel ders malzemelerini destekleyecek öğretim malzemelerinin 
hazırlanmasına karar verilmiştir.  

Alıştırma Yazılımları 

• Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin yaş ve beceri düzeyleri, derslerin öğretmen denetiminde uygulanmayacağı, programların 
temel amacının konu aktarımı değil pekiştirme ve alıştırma yaptırmak oluşu değerlendirilerek, yeni ve özgün bir öğretici 
yazılım yapısı oluşturuldu. Özellikle öğrencilerin ders kitaplarını okuyup, televizyon programlarını seyrettikten sonra 
edindikleri bilgileri tekrarlayacak ve pekiştirecek “alıştırma yazılımları” yapısında karar kılındı (Taşçı, 1992). 

Akademik Danışmanlık Hizmetleri 

• Diğer taraftan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi faaliyetleri arasında yer alan danışmanlık hizmetlerinin mevcut 
teknolojiyle, coğrafi olarak yeterince yaygınlaştırılamadığı, sınıfların kalabalıklığı yüzünden yeterince bireysel eğitim olanağı 
bulunamadığı, maliyetlerin yüksek olduğu ve bazı öğrencilerin özel durumları yüzünden bazı danışmanlık saatlerini kaçırdıkları 
gerçeklerinden hareketle, bilgisayarın öncelikle danışmanlık hizmetlerinin kalite ve verimini arttırma potansiyeli taşıdığı 
sonucuna varıldı.  



Alıştırma Yazılımlarının Tasarımı 

İlk Dersler 

•İlk alıştırma yazılımının yapımı için AÖF İstatistik dersi seçilmiştir. 1991 yılı sonunda 
başlayan tasarım ve üretim süreci 1992 boyunca devam etmiştir. Bu süre boyunca 
tamamlanan üniteler BDE Birimi bünyesindeki bilgisayar laboratuvarlarında açıköğretim 
öğrencileri üzerinde test edilmiş, elde edilen bulgularla ünitelerde düzeltmeler yapılmıştır. 
İstatistik dersinde başarılı sonuçlar elde edildiği görülünce AÖF Genel Muhasebe ve AÖF 
Genel Matematik dersleri için alıştırma yazılımlarının üretimine başlanmıştır.  

Alıştırma Yazılımlarının Yapısı 

•Alıştırma yazılımlarında her ünitede kısaca bir konu anlatımı, öğrencinin bilgisayarla 
etkileşimi ile çözebildiği etkileşimli örnekler, dersin yapısına özgü sözlük, harita vb. 
bileşenleri içeren bir araç kümesi, on adet dönütlü/çözümlü alıştırma sorusu ve on adet 
test sorusu bulunmaktaydı. Öğrenci bu bileşenlere ana sayfadaki bir menü aracılığıyla 
erişebilmekteydi. Ünitelere ait sayfalar IBM Linkway ile tasarlanmakta, elde edilen içerik 
dosyaları ANADES motorunun geliştirilmiş sürümüyle çalıştırılarak öğrenciye sunulmaktaydı 
(Mutlu, 1992, Mutlu, 1994a).  

Yabancı dil Dersleri için Farklı Tasarım 

•Bu dönemde AÖF İngilizce derslerinin üretimi için de yeni bir tasarım yapılmıştır. İngilizce 
dersi dil öğretimine yönelik olduğundan dolayı farklı bir yapıya sahipti. Her ünitede “Pre-
Test”, “Vocabulary”, “Structure”, “Reading”,  “Learning Drills” ve çeşitli oyunlar gibi 
bileşenler bulunmaktaydı. Ayrıca anlatım ve diyaloglarda konuşma balonları kullanılmıştı. 
Bu derslerin geliştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla BDE Biriminin kendi tasarımı olan 
INGPROG yazarlık sisteminin geliştirilmiş bir sürümü kullanılmıştır (Ada, 1993). 

Yardımcı Malzemeler 

•Alıştırma yazılımlarının üretimine paralel olarak Kurulum Kılavuzu, Teknik Başvuru Kılavuzu 
ve Öğrenci Kullanım Yönergesi gibi yardımcı malzemeler de hazırlanmıştır. 



Projenin Gelişimi 

Laboratuvarların Tasarımı 

• Birimin 1992 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarının sonuçları 1993 yılında alınmış ve Üniversite 
tarafından AÖF Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri Projesi’nin uygulamaya konulması için 
yatırımlara başlanmıştır. Birimde AÖF projesinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda insan gücü ve donanım 
açısından yeniden yapılanmaya gidilmiş, beş AÖF dersinin üretimi planlanarak, üretime hız verilmiştir. 
Üretilen derslerin öğrenciye sunulacağı laboratuvarların tasarımı gerçekleştirilmiş, 30 laboratuvar için 
maliyet ve zaman planları hazırlanmıştır. Projenin ayrıntılı tasarımı Rektörlüğe ve DPT’ye proje raporu 
olarak sunulmuştur. AÖF projesinin kapsamlı bir gerekçesini, analizini ve tasarımını kapsayan bir kitap 
yazılmış ve yayınlanmıştır (Şeniş, 1993). 

Projeye Yeni Teknolojilerle Başlamak 

• Yatırımın uzun dönemli olarak korunması ihtiyacı nedeniyle (üretilen derslerin en az dört yıl kullanılması 
öngörülmüştür) 1992 ve 1993’de DOS işletim sistemi ortamında üretilen prototip derslerin o dönemde 
yaygınlaşmaya başlayan Windows işletim sistemine aktarılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Windows 
işletim sistemi altında çalışan bir yazarlık sistemi olan Asymetrix ToolBook yazılımı edinilmiş ve Birim 
personeline Windows ve Asymetrix ToolBook konusunda hizmetiçi eğitimi verilerek bir ay gibi bir sürede 
yeni sisteme geçiş sağlanmıştır. İstatistik dersinin 28 ünitesinin ToolBook’a aktarımı 6 haftada 
gerçekleştirilmiş, Matematik ve Muhasebe dersleri ise yeni konu uzmanları ile tümüyle ToolBook üzerinde 
yeniden üretilmeye başlanmıştır (Doğan, 1993). AÖF İngilizce dersi ise İNGPROG yazarlık sisteminin ses 
özelliği eklenmiş üçüncü sürümü kullanılarak ana dili İngilizce olan seslendirmeciler yardımıyla sesli hale 
dönüştürülmüştür (Mutlu, 1994a; Doğan ve ark., 1996). 



Merkezlerin Açılmaya Başlanması 

Donanımın Temin Edilmesi 

• 1993'ün son aylarında Üniversite’nin başlattığı satınalma süreci ile üretici firmadan 30 
laboratuvarlık 900 öğrenci bilgisayarı ile 30 sunucu bilgisayarın alım anlaşması 
tamamlanmıştır. Laboratuvarların kurulacağı bölgelerin saptanması ve laboratuvarların 
kurulması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

İlk Laboratuvar Eskişehir’de Açılıyor 

• Bunun sonucunda Açıköğretim Fakültesi bünyesinde ilk bilgisayar destekli akademik 
danışmanlık laboratuvarı 1994 yaz aylarında Eskişehir’de açılmıştır. O dönemde henüz 
Windows NT işletim sistemi edinilebilir durumda olmadığından sunucu bilgisayarlarda ağ 
işletim sistemini kendi içerisinde barındıran IBM OS/2 işletim sistemi kullanılmış ve Windows 
3.1 kurulu istemci bilgisayarların bu sunucuya yerel alan ağı üzerinden erişmeleri 
sağlanmıştır. Alıştırma yazılımları sunucu bilgisayara kurulmakta ve öğrenciler 
laboratuvardaki öğrenci bilgisayarlarından sunucu bilgisayar üzerinde çalışan ve birimde 
geliştirilmiş olan bir genel amaçlı menü oluşturma yazılımı olan “GMenu” ile hazırlanmış olan 
dersler ve üniteler sayfalarına erişerek istedikleri dersin ünitelerine girebilmekteydiler (Şeniş, 
1993). 



Merkezlerin Açılması 
Diğer İller 

• İllerde laboratuvar açılması süreci 1997 yılına kadar devam etmiş ve 15 il merkezinde 16 laboratuvara erişilmiştir. 
Laboratuvarlarda kullanılmak üzere 1998 yılına kadar 20 açıköğretim dersinin alıştırma yazılımının üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Başlangıçta 30 laboratuvar öngörülerek tedarik edilen bilgisayarlardan artakalanlar laboratuvarlaşma hızının düşük olması 
nedeniyle Anadolu Üniversitesi’ndeki diğer fakültelere bilgisayar laboratuvarı kurulması amacıyla dağıtılmaya başlanmış ve 
Anadolu Üniversitesinin bilgisayarlaşma açısından diğer üniversitelerin önüne geçmesine sağlamıştır (Şeniş ve Mutlu, 1997). 

Laboratuvarların Ömrü 

• Bilgisayar destekli akademik danışmanlık merkezleri zaman zaman bilgisayarlar ve dersler güncellenerek 2004 yılına kadar 
varlıklarını sürdürmüşler, bu tarihten sonra öğrenciler benzer hizmetleri Açıköğretim e-Öğrenme Portalından almaya devam 
etmişlerdir.  



Çokluortam Uygulamaları Geliştirme 
Projeleri - 1990-1991 

Birikimi Uygulamaya Dönüştürmek 

• 1990 yılı sonunda BDE Birimi’nde çalışan kişi sayısı 30’u bulmuştu. Hem işe yeni alınanların 
eğitiminde kullanılmak hem de MEB tarafından açılacak ikinci BDE ihalesine katılma sürecini 
beklerken üretim gerçekleştirebilmek amacıyla bir dizi çoklu ortam uygulaması hazırlanmaya 
başlandı. Daha sonraları gelişen teknolojiye paralel olarak değişik çoklu ortam uygulamaları 
tasarlanmaya devam edildi. 

Hizmetiçi Eğitim Yazılımları 

• BDE Programlarının Genel Özellikleri (1990 sürümü) 

• BDE Programlarının Genel Özellikleri -2  (1992 sürümü) 

Tanıtım Yazılımları 

• Antalya Yöresi Turistik Tanıtımı 

• Renoir’ın Hayat Hikâyesi ve Çalışmaları 

• Nasreddin Hoca Öyküleri 

• Anadolu Üniversitesi Tanıtımı 

Dijital Laboratuvar Uygulaması 

• Osiloskop Benzetim Yazılımı 



1992 

Özel Eğitim Yazılımları 

• Nesne Eşleme 

• Fare Kullanımı 

• Şekil Eşleme 

İngilizce Öğretimi Yazılımları 

• Rainbow English 

• Let’s Read & Write 

• Okuma 

Benzetim Yazılımı 

• Trafikte Fren Benzetimi 



1993-1995 
Donanıma Yüklü Yazılımlar 

• İnsan Vücudu 

• Ajanda 

MEB Yarışması 

• Madde ve Elektrik Ünitesi 

Ses, Canlandırma ve Video 

• BDE Birimi Tanıtımı Çoklu Ortam Uygulaması 



1996-2000 

Duyma Engelli Öğrencilere Yönelik Yazılım 

• Kelime Ayırtetme Programı 

Klavye Sınavı Yazılımı 

• Klavye Sınavı Yazılımı 

Çoklu Ortam CD-Rom’ları 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

• Genel Matematik 



2001-2002 

Diğer Kurumlara Yazılım Üretimi 

• TODAİE Yerel Yönetimler Eğitim ve Araştırma 
Merkezi Personel Yönetimi Eğitim Yazılımı 

Alıştırma Yazılımlarının Güncellenmesi 

• 6 farklı derse ait alıştırma yazılımının CD-ROM 
ortamına aktarılması 



Diğer Çalışmalar 

AR-GE Faaliyetleri ve Raporlaştırma 

• Açıköğretim Fakültesi BDE Birimi’nin ilk döneminde öğretim malzemesi geliştirme ve BDE konusunda eğitim vermenin yanı 
sıra kullanılan teknolojiye ait yazılım alt yapısının geliştirilmesi konusunda da önemli AR-GE çalışmalarını gerçekleştirdiği 
görülmektedir. Birimin tasarım, üretim ve uygulama süreçlerindeki kendi gereksinimlerini karşılamak amacıyla gerçekleştirdiği 
AR-GE faaliyetlerinin arasında IBM Linkway için geliştirilen araçlar,  ANADES ve İNGPROG yazar sistem geliştirme çalışmaları, 
GMenu ve INGDES gibi hızlı test hazırlama ve erişim araçları, Asymetrix ToolBook için geliştirilen öğretici ders yazılımı 
şablonları örnek verilebilir. Bunun yanı sıra etkileşimli video, CD-ROM, ses ve görüntü kartları, dijital video, dijital ses gibi 
teknolojileri içeren çokluortam araştırmaları ve denemeleri gerçekleştirilmiş, ortaya çıkan ürünler iyi örnekler olarak dersler 
ve tanıtımlarda kullanılmıştır. BDE Birimindeki AR-GE faaliyetleri o dönemde “BDE Birimi Çalışma Raporları” adıyla ayrıntılı 
olarak belgelendirilmiş ve 1990-1994 arasında 65 çalışma raporu hazırlanmıştır. 

Eğitim Teknolojisi ve BDE I. Sempozyumu 

• MEB BDE Projesi tamamlandıktan sonra Bakanlık yetkilileri, üniversiteler ve ihalelere katılan firmaları bir araya getiren Eğitim 
Teknolojisi ve BDE I. Sempozyumu 25-27 Eylül 1991 tarihlerinde Anadolu Üniversitesinde BDE Biriminin öncülüğünde 
gerçekleştirilmiş ve sempozyumdaki oturumlarda ve panelde ülkenin BDE projeleri ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Bu 
sempozyum 1996’den itibaren MEB’in düzenlediği Uzaktan Eğitim Sempozyumlarının öncüsü olmuştur. 

Örgün Dersler 

• BDE Birimi öğretim elemanları 90’lı yıllar boyunca Eğitim Fakültesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi’nde BDE alanına özgü çok 
sayıda tasarım ve geliştirmeye yönelik dersin sorumluluğunun yanı sıra üniversitenin çeşitli birimlerinde bilgisayar 
okuryazarlığı düzeyindeki temel bilgisayar derslerini de üstlenmişlerdir. 



BDE Döneminin Sonu 

Birimde Yeniden Yapılanma 

• BDE Birimi 1991 yılından itibaren bulunduğu Enstitüler binasının ilk 
katından 1999 Şubat ayında yeni yapılan Açıköğretim binasının 8. 
katının bir koridoruna taşınmıştır. BDE biriminde 1993 yılındaki 
yapılanma sonucunda 40’ın üstüne çıkan çalışan sayısı izleyen yıllarda 
sürekli azalmış, yeniden yapılanacağı 1999 sonunda 11’e kadar 
düşmüştür.  

İnternetin Yükselişi 

• Bu dönemde dünyada kişisel bilgisayarlarda bir masaüstü uygulaması 
halinde çalışan öğretici ders yazılımlarının yerini internet üzerinden 
erişilen ders içerikleri almaya başlamıştı. BDE Birimi de yeni 
döneminde bu değişime uyum sağlamaya çalışmıştır. 



Sonuç 

BDE Dönemi 

• 1989 yılında yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin uzaktan eğitimde kullanımının araştırılması ve 
uygulanması amacıyla kurulan BDE Biriminin 1990’larda BDE’ye dayalı teknolojik dönemden geçtiği 
görülmektedir.  

Kurumsal Yaşam Döngüsünün İlk Evresi 

• BDE Biriminde bu dönemin başında BDE için gerekli akademik ve teknolojik bilgi birikimi sağlamak amacıyla 
uzaktan eğitimde yeni teknolojiler denenmeye ve bu teknolojiler kullanılarak BDE ürün ve hizmetlerine ait 
prototiplerin geliştirilmesine çalışılmıştır. Yeni teknolojilerin işe koşulmasıyla elde edilen ilk ürünlerin 
sağladığı başarıyla bu teknolojilerin uzaktan eğitimde kullanılmasına yönelik olarak bu dönemde gelecek 4-
5 yıla ait bir projeksiyonlar yapılmış ve BDE Biriminde bu doğrultuda yeniden yapılanma gerçekleştirilmiştir. 
Bu amaçla gerekli işgücü, üniversitenin kendi kaynaklarından ve öğrencilerden sağlanarak, birim içerisinde 
hizmetiçi eğitimden geçirilmiş; yeni teknolojiye ait tasarım, yapım ve uygulama için gerekli süreçler özgün 
olarak tasarlanmış; tasarımda ve yapımda kullanılacak şablonlar ve yardımcı araçların yanı sıra BDE 
malzemelerini büyük sayıdaki öğrenciye sunabilmek amacıyla laboratuvarlar, öğrenme yönetim sistemleri 
ya da çoklu platformlar da yine birim bünyesinde tasarlanarak geliştirilmiştir. Bu dönemin kendisine özgü 
olan yeni süreçleri boyunca konu uzmanları, editörler, görsel tasarımcılar, ses ve sahne sanatçıları gibi 
ihtiyaç duyulan kaynaklar üniversitelerin diğer birimlerinden karşılığında telif ödenmek koşuluyla 
sağlanmıştır.  Ayrıca gerçekleştirilen araştırma-geliştirme faaliyetleri ve uygulama sonuçları da bildiri, 
makale, kitap ve rapor şeklinde yayınlanarak, birimin teknolojik belleği canlı tutulmuştur.  



Sonuç 

Kurumsal Yaşam Döngüsünün İkinci Evresi 

• Bu teknolojik dönemin ilk 4-5 yılı sonunda belirli bir kararlılığa erişilerek, başlangıçta belirlenen hedeflerin daha 
geniş kitlelere yönelik olarak güncellenmesi sağlanmış, dönemin ikinci 4-5 yıllık diliminde birimde büyümeye 
gidilerek büyük sayılarda içerik yapımı ve hizmet üretimi ile bu ürün ve hizmetlerin daha çok sayıda öğrenciye 
ulaştırılması sağlanmıştır. Örneğin 1989 da DOS işletim sisteminde kullanmak amacıyla başlayan BDE uygulamaları 
1993’den itibaren Windows işletim sistemine aktarılarak dünya ile aynı anda geçiş sağlanmıştır.  

Gelişimi Etkileyen Faktörler 

• Açıköğretim sisteminde dönemin e-Öğrenme teknolojisi olan BDE’nin gelişimi üzerinde BDE Biriminin bu iç 
dinamiklerinin yanı sıra, dünyadaki teknolojik gelişmeler, hedef kitlenin teknolojik düzeyi,  öğrenci sayısındaki 
olağan üstü artış, program sayısındaki çeşitlenme ve sistemdeki yapısal dönüşümler de etkili olmuştur. 

Teknolojik Dönemlerin Değişiminin İtici Gücü 

• Bir teknolojik dönemden bir diğerine geçerken eski dönemin teknolojisine ait devam eden projelerin terkedilmesi, 
altyapının yenilenmesi, önceki döneme ait süreçlerin güncellenmesi, bireylerin alışkanlıklarının değiştirilmesi kolay 
değildir. Bu türden teknolojik geçişi rasyonalize edecek ve zorlayacak dış faktörlere ihtiyaç duyulmaktadır. BDE Birimi 
için bu faktörlerin başında Açıköğretim sistemindeki dönüşümler gelmektedir. Örneğin 90’ların başında Açıköğretim 
Fakültesinin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi olarak bölünmesi, gerçekleştirilen teknolojik dönüşümler için 
önemli bir itici güç oluşturmuştur. Yine de toplumda bilgisayarlaşmanın düşük düzeyde olması nedeniyle 
1990’lardaki BDE uygulamaları temel bir gereksinim olmaktan daha çok farkındalık yaratma açısından önemli 
olmuştur.  
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